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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan Maret 2017 hingga akhir 

bulan April 2017 di Experimental Farm Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. 

Karya Wiguna No. 90, Desa Tegalgondo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten 

Malang dan analisa untuk sampel darah dilakukan di Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang Jl. Raya Tlogomas 246 Malang. 

3.2. Materi dan Alat 

3.2.1. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu anak kambing sebanyak 

4 ekor dengan bobot badan rata-rata 10 kilogram sampai 15 kilogram. Jenis anak 

kambing yang digunakan yaitu anak kambing Boerja. Bahan pakan yang 

digunakan untuk penelitian ini yaitu pakan komplit yang terdiri dari pollard, 

bekatul, susu pup, jagung kuning, daun kelor (kering) sebagai ditambahkan untuk 

pakan yang digunakan, kulit singkong dan tebon jagung. 

3.2.2. Alat dan Bahan 

a. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kandang kambing individu berbahan kayu dengan sekat bambu dengan 

atap berbahan asbes. 

2. Tempat pakan berukuran 30 cm x 30 cm berbentuk kotak dan timba kecil 

sebagai tempat minum yang terbuat dari plastik. 

3. Timbangan pakan merk MAXXIS MT - 322 dengan kapasitas max 5 kg 

yang digunakan untuk menimbang pakan yang diberikan dan pakan sisa. 
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4. Timbangan ternak merk HENHER R max 150 kg untuk menimbang bobot 

badan pada anak kambing Boerja. 

5. Kantung plastik untuk menyimpan  pakan dan pakan sisa. 

6. Perlengkapan kebersihan kandang 

7. Alat tulis 

8. Cattlepac 

9. Spuid digunakan untuk pengambilan darah 

10.  Venojeck dengan antikoagulan untuk penyimpanan sampel darah.  

11. Ice box untuk membawa sampel ke laboratorium 

b. Materi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Anak kambing Boerja lepas sapih digunakan sebagai ternak yang 

diberikan perlakuan dari awal hingga akhir kemudian diamati hasil dari 

perlakuan yang diberikan pada ternak.  

2. Pakan komplit yang terdiri dari susu pup, pollard, bektul, beras jagung, 

kulit singkong dan  tebon jagung.  

3. Daun kelor digunakan sebagai bahan suplemen tambahan bahan pakan 

ternak atau sebagai tambahan pakan yang untuk perlakuan.  

4. Air minum diperoleh dari air PDAM sebagai air minum ternak diberikan 

secara terus-menerus (adlibitum).  

3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

Variabel yang diamati adalah kadar hemoglobin dan nilai hematokrit yang 

terkandung dalam darah anak kambing Boerja lepas sapih setelah diberikan pakan 

komplit yang sudah diditambahkan daun kelor dengan level daun kelor yang 
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berbeda. Cara pengamatan yakni sampel darah dibawa ke laboratorium Rumah 

Sakit Universitas Muhammadiyah Malang untuk diuji kadar hemoglobin dan nilai 

hematokrit dalam darah anak kambing. Pengambilan sampel darah dilakukan pada 

setiap akhir periode dan pemeriksaan sampel darah dilakuakan pada saat selesai 

pengambilan darah sehingga kondisi darah masih segar sehingga tidak 

mengurangi kandungan komponen yang ada di dalam darah. Pengambilan darah 

dilakukan sebanyak satu kali setiap akhir periode diulangi sebanyak lima kali 

sebagai ulangan. Pemeriksaan yang digunakan untuk mengetahui kadar 

hemoglobin dan nilai hematokrit yaitu :  

1. Pengambilan Sampel Darah Anak kambing Boerja 

Sampel darah anak kambing diambil melalui vena jugularis (1/3 depan). 

Lokasi pengambilan sampel darah terlebih dahulu dibersihkan dengan alkohol 

70% kemudian dilakukan penentuan posisi Vena Jugularis. Setelah posisi Vena 

Jugularis ditemukan, kemudian ditekan untuk membendung darah untuk 

mengambil sampel sebanyak 2 cc dengan menggunakan spuid lalu segera 

dipindahkan ke dalam venoject yang berisi antikoagulan Potasium EDTA. Sampel 

kemudian dibawa ke laboratoriun  dengan menggunakan ice box. Pemeriksaan 

sampel darah yang dilakukan yaitu kadar hemoglobin. Pemeriksaan kadar 

hemoglobin dan nilai hematokrit menggunakan alat yaitu Autoanalyzer Sysmex 

dari  perusahaan Saba. Autoannalyzer ini menggunakan prinsip CFA (Continuous 

Flow Analyzer). Alat ini digunakan untuk pemeriksaan darah lengkap dengan cara 

menghitung dan mengukur sel-sel darah secara otomatis berdasarkan variasi 

impedansi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel yang dilewatkan. Alat ini 
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bekerja berdasarkan prinsip Flow Cytometer yaitu sutau metode pengukuran 

jumlah dan sifat-sifat sel yang dibungkus oleh aliran cairan melalui celah sempit. 

Ribuan sel dialirkan melalui celah tersebut sedemikian rupa sehingga sel dapat 

lewat satu persatu, kemudian dilakukan perhitungan jumlah sel dan ukurannya. 

Hasil dari perhitungan ditampilkan dalam layar monitor yang sudah tersambung 

dengan alat analisa, kemudia di prin untuk mendapatkan hard copy dan data 

diperoleh.  

3.4. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Pengujian menggunakan pakan tambahan berupa daun kelor kering 

yang diditambahkan pada pakan komplit. Sebagai kontrol yaitu hanya 

menggunakan pakan komplit tanpa tambahan daun kelor. Penambahan daun kelor 

pada pakan komplit dibatasi kurang dari 1%.   

3.4.1. Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan penelitian ini adalah rancangan RAK (Rancangan 

Acak Kelompok) dengan 4 perlakuan dan  5 ulangan pengambilan data. Ternak 

dikumpulkan secara acak pada setiap kandang yang disediakan dengan perlakuan 

berbeda. Secara matematik RAK (Rancangan Acak Kelompok) dapat ditulis 

sebagai berikut  :   Yij = µ + τi + βj +ij 

Dimana dari rumus tersebut dapat diterangkan bahwa  

Yij = Nilai pengamatan variabel terukur atau variabel terikat (Yij) 

Βj = Pengaruh kelompok 

µ = Nilai rata-rata pengukuran populasi 

τi = Pengaruh perlakuan 

ij = Galat atau kesalahan percobaan  
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Tabel 3.1. Pengelompokan Ternak Berdasarkan Bobot Badan Awal 

Perlakuan  Bobot badan awal 

P0 10,04 – 11,30  

P1 11,31 – 12,10 

P2 12,11 – 12,90  

P3 12,91 – 13,70  

3.4.2. Perlakuan 

Perlakuan ditambahkan daun kelor pada pakan komplit anak kambing 

Boerja lepas sapih  dibagi menjadi 4 macam  adalah sebagai berikut :  

T0 : Pakan Komplit diditambahkan daun kelor 0,0% dari total pakan (kontrol) 

T1 : Pakan Komplit diditambahkan daun kelor 0,025% dari total pakan  

T2 : Pakan Komplit diditambahkan daun kelor 0,050% dari total pakan  

T3 : Pakan Komplit diditambahkan daun kelor 0,075% dari total pakan 

Pengulangan berdasarkan rumus :  

 = (p x r) – 1 ≥ 15  Keterangan :  

 = (4 x 5) – 1 ≥ 15   p = perlakuan 

 = 20 – 1 ≥ 15    r = ulangan/kelompok 

 =19 ≥ 15 

 

 



30 

 

Tabel 3.2. Tabel Kebutuhan Nutrisi Kambing 

 

BB, Kg BK, % BB PK, % TDN, % Ca, % P, % 

Kambing Lepas Sapih 

5 3,6 21,0 70 0,23 0,21 

10 4,5 21,8 70 0,23 0,21 

15 4,1 18,2 65 0,21 0,20 

25 4,0 10,9 60 0,20 0,19 

35 4,0 9,1 60 0,19 0,18 

40 4,0 9,0 60 0,19 0,18 

60 3,8 9,0 60 0,19 0,18 

Sumber : Permentan No.102 Tahun 2014 

Tabel 3. 3. Komposisi Pakan yang Digunakan pada Penelitian. 

No  Bahan pakan  P0 % P1 % P2 % P3 % 

1 Pollard 21 21 21 21 

2 Bekatul 20,025 20,025 20 19,975 

3 Kulit Singkong 18,75 18,75 18,75 18,75 

4 Susu Pap 19 19 19 19 

5 Jagung Kuning 10,025 10 10 10 

6 Tebon Jagung 11,2 11,2 11,2 11,2 

7 Daun kelor 0 0,025 0,05 0,075 

Total  100 100 100 100 
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Tabel 3.4. Kandungan Nutrisi dari Masing-Masing Bahan Pakan Perlakuan 

No Bahan Pakan % BK PK TDN 

1 Pollard 88,4 17 70 

2 Bekatul 91,2 9,96 55,5 

3 Kulit Singkong 88,6 4,41 51,1 

4 Susu Pap 87 21 76 

5 Jagung Kuning 89,1 10,8 59 

6 Tebon Jagung 92,2 9,9 54,3 

7 Daun kelor 25 26 57 

 Sumber : NRC (2001) 

Tabel 3.5. Kandungan Nutrisi Pakan Perlakuan  (%) 

Perlakuan BK% Abu% PK% LK% SK% TDN% 

P0 94,45 8,16 13,06 3,00 12,43 90,04 

P1 91,06 8,29 12,08 4,30 11,69 88,15 

P2 94,81 8,19 13,09 4,00 11,61 91,62 

P3 94,07 8,35 12,03 4,03 11,77 90,75 

 

Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan dan 5 ulangan, sehingga akan 

diperoleh 20 Flock atau satuan percobaan. 

 

3.4.3. Denah Percobaan 

Penempatan ternak pada kandang dilakukan dengan cara acak, mengikuti 

aturan pengacakan. Berikut ini merupakan tabel gambaran denah percobaan yang 

akan digunakan dalam penelitian. Adapun denah percobaan yang digunakaan pada 

penelitian disajikan pada tabel 3.5.  
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Tabel 3.6. Denah Percobaan  

Kambing Periode 

1 2 3 4 5 

1 P0 P0 P0 P0 P0 

2 P1 P1 P1 P1 P1 

3 P2 P2 P2 P2 P2 

4 P3 P3 P3 P3 P3 

Keterangan: Kambing = Perlakuan 

       : Periode   = Ulangan/kelompok 

3.5. Metode Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis Rancangan 

Acak Kelompok. Data kuantitatif pada penelitian ini akan dianalisis dengan 

metode analisa variansi (anava) dan dilanjutkan ke uji BNT (Beda Nyata Terkecil) 

jika anava berpengaruh nyata atau sangat nyata. 

Tabel 3.7. Analisis Variansi 

Sumber keragaman 
Db JK KT Fhitung F table 

    0,05 0,01 

Perlakuan t-1 JKp KTp 𝐾𝑇𝑝 
 𝐾𝑇𝑔 

 𝐾𝑇b 
 𝐾𝑇𝑔 

  

      

Kelompok r-1 JKb KTb   

Acak (t-1)(r-1) JKg KTg   

Total (txr)-1 JKt 
   

 

Perhitungan  

a. FK = ∑(yij)2
 

N 

b. JKT = Yij
2
-FK 

c. JKP = ∑yij2
  - FK 

              r    

d. JKG = JKT-JKP-JKG 
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Selanjutnya jika hasil penelitian berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji 

BNT (Beda Nyata Terkecil). Uji BNT dilakukan untuk mengetahui letak 

perbedaan antar perlakuan, sehingga dapat diketahui pelakuan mana yang terbaik.  

BNTα  = tα x √𝟐𝑲𝑻𝑮𝒓   

 

Keterangan : 

 α  : tingkat signifikan (0,01 dan 0,05) 

 t  : nilai tabel BNT pada taraf 0,01 dan 0,05 

 KTG : kuadrat tengah galat 

 r  : ulangan 

 

3.6. Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan, tahapan penelitian ini 

meliputi : 

3.6.1.Tahap Persiapan dan Adaptasi Ternak 

Penelitian ini dilaksanakan selama 35 hari. Tahap persiapan ini meliputi 

beberapa tahap yaitun : 

1. Membersihkan kandang meliputi sanitasi kandang ternak, tempat pakan, 

tempat minum, lantai kandang, atap kandang, penataan tempat pembuangan 

kotoran, saluran air bersih, dll. Pembersihan kandang dengan 

menyemprotkan desinfekten (Destan) pada seluruh kandang dan 

peralatannya.  

2. Pembuatan pakan komplit dengan ditambahkan daun kelor dengan 

kandungan daun kelor 0,0% (kontrol), 0,025%, 0,050% dan 0,075% pada 

setiap formulasi.  Pemberian pakan komplit dengan ditambahkan daun 

kelor diberikan 3 kali sehari pagi pukul 08.00, siang pukul 13.00, dan 

malam pukul 18.00 sedangkan pemberian air minum secara adlibitum. 
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3.6.2. Tahapan Adaptasi 

Tahap adaptasi ternak dimaksudkan untuk memperoleh kondisi fisiologis 

ternak yang nyaman di lokasi barunya dengan jenis pakan yang menyesuaikan 

pada saat sebelum ternak dibeli dan kemudian dilanjutkan dengan adaptasi  pakan 

perlakuan. Pada tahap adaptasi pakan perlakuan ini berlangsung kurang lebih 

selama 3 minggu. Tahap adaptasi ini dilakukan untuk melihat kesiapan ternak 

secara fisik dalam menerima perlakuan yang diberikan pakan atau perlakuan lain. 

3.6.3. Tahap Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan dengan mengambil sampel darah sebanyak ± 

2 cc pada setiap anak kambing pada hari terakhir disetiap periode, dalam 1 

periode kelompok ini selama 7 hari, kemudian sampel darah dimasukan ke dalam 

venojeck yang berisi cairan antikoagulan, kemudian disimpan di ice box untuk 

dianalisa lebih lanjut. Pengambilan sampel darah dilakukan ntuk mengetahui 

perbedaan kadar hemoglobin dan nilai hematokrit. Sampel yang sudah disiapakan 

kemudian dibawa ke Laboratorium Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang untuk diperiksa kadar hemoglobin dan nilai hematokrit. 

3.6.4. Tahap Analisa Sampel Dan Data 

Data yang telah diperoleh dari pengambilan data hasil perlakuan selama 

penelitian akan diproses lebih lanjut untuk mengetahui hasil dari perlakuan yang 

diberikan. Tahap analisa data yang telah diperoleh dari sampel  darah yang sudah 

diperiksa di laboratorium untuk mengetahui kadar hemoglobin dan nilai 

hematokrit darah dengan Autonalyzer Sismex. Setelah data sampel diperoleh maka 

data dicatat dan disimpan untuk ditabulasi. 




